
 

 

Philips
Hörlurar med huvudband

SHL9307
Perfekt passform, fyllig bas

Suverän ljudupplevelse
Ultralätta, vikbara hörlurar med huvudband för överlägset ljud. De stora 40 mm 
högtalarna av studioklass skapar ett detaljerat ljud, med FloatingCushions vars 
öronsnäckor har justeringar i flera riktningar för perfekt passform.

Tillbehöret för iPhone, iPod och iPad
• Inbyggd fjärrkontroll med mikrofon, volym och kontroll

Musik för dina öron
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Ultralätt huvudband ger bättre komfort
• FloatingCushion-design möjliggör autojustering av öronsnäckor
• Supermjuka öronkuddar för många timmars bekväm användning

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
• Kompakt vikbar design gör att du kan ta med dig musiken överallt



 Inbyggd fjärrkontroll med mikrofon
Vill du hoppa över ett spår? Ändra volymen? Ta emot 
eller avvisa ett samtal? Spela in ett röstmeddelande? 
Fjärrkontrollen har en känslig mikrofon och 
volymkontroller, funktioner för samtal och att hoppa 
över. Den kan också sätta igång röstkontrollen. Med 
headsetkontrollen nära till hands behöver du inte 
förvara din iPhone eller iPod åtkomlig eller låsa upp 
skärmen.

40 mm högtalarelement
Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en 
mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka 
och ett ljud utan hörbar distorsion.

Neodymiummagnet
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Ultralätt design
Det tunna och lätta huvudbandet i rostfritt stål känns 
knappt på huvudet när du använder det.

FloatingCushion
Den nyligen uppfunna FloatingCushion-designen gör 
att kuddarna automatiskt kan riktas och justeras i 
flera riktningar, utan att man behöver använda den 
traditionella C-formen. Resultatet är en sömlös 
design, som garanterar optimal stabilitet genom att 
tillämpa ett jämnt fördelat tryck på användarens 
huvud och öron. Designen gör produkten till ett nöje 
att äga vad gäller bekvämlighet och passform.

Supermjuka öronkuddar
Öronkuddarna är mycket mjuka och omgärdar 
högtalarna runt öronen för att skapa perfekt ljud. 
Lurarna trycker inte alls mycket på öronen och du 
kan använda dem bekvämt under långa perioder.

1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.

24 k guldpläterad kontakt
Det ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare 
anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

Smart kompakt design
Enkel vikbar design som är tillräckligt kompakt för att 
du ska kunna ta med dig musiken överallt
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 10 - 28 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,5 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5-6,3 mm

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Bruttovikt: 0,251 kg
• Nettovikt: 0,099 kg
• Taravikt: 0,152 kg
• EAN: 69 23410 70905 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,938 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 22,9 cm
• Nettovikt: 0,297 kg
• Taravikt: 0,641 kg
• EAN: 87 12581 59563 0
• Antal konsumentförpackningar: 3
•
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